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Относно: Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на препоръка за 
отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. 
на прилагането от Литва на достиженията на правото от Шенген в 
областта на Шенгенската информационна система 

  

Приложено се изпраща на делегациите решение за изпълнение на Съвета за отправяне на 

препоръка за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на 

прилагането от Литва на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската 

информационна система, прието от Съвета на заседанието му от 8 ноември 2019 г. 

В съответствие с член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 

7 октомври 2013 г. тази препоръка ще бъде изпратена на Европейския парламент и на 

националните парламенти. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Решение за изпълнение на Съвета за отправяне на 

ПРЕПОРЪКА 

за отстраняване на недостатъците, установени при оценката от 2018 г. на прилагането 

от Литва на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската 

информационна система 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването 

на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на 

правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 

1998 г. за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от 

Шенген1, и по-специално член 15 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Целта на настоящото решение е на Литва да се препоръчат корективни действия за 

отстраняване на недостатъците, установени при извършената през 2018 г. оценка по 

Шенген в областта на Шенгенската информационна система (ШИС). След извършване 

на оценката, с Решение за изпълнение C(2019)3020 на Комисията беше приет доклад, 

в който се съдържат направените констатации и оценки и се посочват най-добрите 

практики и недостатъците, установени в хода на оценката. 

(2) За най-добри практики се считат онлайн инструментът „Moodle“ за свързани с ШИС 

въпроси, който е достъпен за всички ползватели и който използва различни методи за 

обучение, законодателните новости относно ШИС и SIRENE, които са достъпни на 

интранета на полицията, брошурите, раздавани на крайните ползватели, както и 

публикуването на брошури във връзка със защитата на данните в Шенгенската 

информационна система. 

                                                 
1 OВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27. 
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(3) Като се има предвид колко е важно да се спазват достиженията на правото от Шенген, 

и по-специално задължението да се прилагат пръстови отпечатъци към сигналите в 

ШИС, когато те са налични, както и да се излага ясно цялата информация, включена в 

сигналите, за да гарантира пълно съответствие с изискванията за сигурност, Литва 

следва да отдаде приоритет на изпълнението на препоръки (1), (2), (3), (4), (5) и (10). 

(4) Настоящото решение следва да се предаде на Европейския парламент и на 

парламентите на държавите членки. Съгласно член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

№ 1053/2013 в срок от три месеца след приемането на решението Литва следва да 

изготви план за действие, съдържащ всички препоръки за отстраняване на посочените 

в доклада за оценка недостатъци, и да предостави този план за действие на Комисията 

и на Съвета, 

ПРЕПОРЪЧВА: 

Литва следва: 

1. да създаде възможност компетентните органи на страната да регистрират в ШИС 

сигнали за документи за пътуване, които са обявени за невалидни; 

2. да доразвие Регистъра за чужденците и приложението IDIS, така че да стане възможно 

генерирането на връзки между сигнали за отказ на влизане или престой и сигнали за 

документи в ШИС; 

3. да гарантира, че в Регистъра за чужденците ползвателят може да вижда наличието на 

двоични данни в сигнала; 

4. да гарантира, че в приложението VSATIS се отбелязва, когато дадено престъпление е от 

вида „свързана с тероризъм дейност“; 

5. да подобри функциите за търсене на приложението POLIS II; 

6. да актуализира таблиците за транслитерация в приложението POLIS II за крайните 

потребители; 
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7. да подобри допълнително приложенията за автоматично разпознаване на 

регистрационните номера (ANPR), като въведе възможност те да извършват търсене в 

ШИС; 

8. да автоматизира процесите за установяване на дублирани или несъвместими сигнали 

при създаването на сигнал; 

9. да подобри съществуващите процедури на REGITRA за докладване на съвпадение на 

сигнал по ШИС и да предвиди евентуално автоматизиране на съответните процеси; 

10. да гарантира, че сигналите за изчезнали лица се въвеждат незабавно, веднага щом като 

бъде налична цялата необходима информация; 

11. на ниво Отдел „Миграция“ да въведе процедури и инструменти с цел да даде 

възможност на крайните ползватели систематично да качват в ШИС пръстови 

отпечатъци или снимки, свързани със сигнали за отказ на влизане и престой; 

12. да гарантира, че Службата по миграция използва последната версия на Наръчника за 

SIRENE; 

13. да гарантира, че двоичните данни, които се съхраняват на национално равнище от 

Отдел „Миграция“ само на хартиен носител, са достъпни за SIRENE извън работно 

време; 

14. да подобри обучението за служителите от Отдел „Миграция“ по въпроси, свързани със 

SIRENE и ШИС; 

15. да въведе в националните приложения функцията за търсене по „което и да е име“; 

16. да въведе възможно най-скоро функцията „Автоматизирана система за 

дактилоскопична идентификация“ (AFIS) на ШИС; 

17. да предвиди редовно тестване на резервното решение на ШИС, в това число пълно 

превключване на националната ШИС; 
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18. да подобри сигурността на работните станции, които се използват за обработване на 

данни от ШИС, като се предотврати възможността крайни ползватели да копират 

съдържание, като използват преносими носители; 

19. да гарантира, че при регистрирането на сигнали за издадени документи крайните 

ползватели посочват също така от коя държава е документът, както и пола, личното и 

фамилното име на лицето, когато тази информация е налична; 

20. да подобри допълнително екранното изображение на приложението POLIS, като отчита 

нуждите на крайните ползватели (например оформлението, използваните шрифтове, 

цветове, изображения и реда на показване във връзка с частта на действията, които 

следва да се предприемат, когато ползвателят трябва да се свърже незабавно с 

националното бюро SIRENE, личните свързани бележки, категорията самоличност, 

вида престъпление и свързаните сигнали); 

21. да приведе в съответствие причината за искане за сигнали за дискретни проверки и за 

сигнали за специфични проверки в POLIS и ILO IS със съответстващото приложение 

към Наръчника за SIRENE; 

22. да опрости начина, по който системата POLIS извършва търсене на регистрационни 

номера, като позволи търсения без държавата на регистрация; 

23. да предвиди възможността за адаптиране на POLIS така, че да се даде възможност на 

крайните ползватели веднага да виждат снимките във формат PDF, без да е необходимо 

да ги изтеглят; 

24. да направи визуализирането на данни от сигнали по ШИС във VSATIS по-удобно за 

ползвателите и съобразено в по-голяма степен с управлението на границите на първа 

линия; 

25. да направи възможен прекия достъп на ползвателите на VSATIS до връзки към сигнали 

по ШИС; 

26. да подреди по приоритет данните за сигнали по ШИС в приложението VSATIS; 

27. да подобри екранното изображение на приложението VSATIS, така че то ясно да 

показва подробности за налично разширение за жертва на злоупотреба със 

самоличност в сигналите за лица; 
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28. да направи по-ясно забележими предупредителните маркери по ШИС в приложението 

VSATIS; 

29. да отдели повече време на въпросите, свързани с ШИС и SIRENE, в рамките на общите 

програми за обучение и програмите за обучение на обучители (като включи в тях 

темите за свързване на сигнали, действието, което да се предприеме в случай на 

сигнали със специален ограничителен знак, сигнали, изискващи от ползвателите 

незабавно да информират бюрото SIRENE, разширения за жертви на злоупотреба със 

самоличност и различните сигнали за вещи); 

30. да разработи модули за обучение относно ШИС и SIRENE за служителите на военната 

полиция и митниците; 

31. да организира обучение за повишаване на осведомеността сред крайните ползватели 

във връзка с използването на връзки между сигналите, действието, което да се 

предприеме в случай на сигнали със специален ограничителен знак и сигнали, 

изискващи незабавно действие, визуализирани данни за разширения за жертва на 

злоупотреба със самоличност и новите категории вещи; 

32. да улесни достъпа до съответната информация по въпросите, свързани с ШИС и 

SIRENE, за всички категории крайни ползватели; 

33. да подобри националния план за непрекъснатост на дейността на ШИС, като включи в 

него конкретни практически мерки във връзка с непрекъснатостта на дейността на 

ШИС, например преминаването към резервен център или превключването към 

електрически генератор. 

Съставено в Брюксел на ... година. 

 За Съвета 

 Председател 
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